






Додаток А до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Методичні рекомендації щодо верстки pdf-файлів
з дотриманням вимог синтаксичного аналізу гранок

кроулерами пошукових систем

Для забезпечення  адекватної  ідентифікації електронних документів під час
оформлення PDF-версій повних текстів важливо  використовувати прийняті  норми
оформлення тексту публікацій.

• Розмір файлу статті має бути меншим 5 Мбайт.
• Повна версія статті повинна бути оформлена єдиним файлом, розділення

змісту статей між різними файлами не допускається.
• PDF-файл  має  бути  доступним  для  індексації  тексту  (це  можна

перевірити за допомогою інструменту "Пошук" Adobe Reader).
• Варто використовувати  поширені  шрифти, уникаючи  використання  у

текстах шрифтів Туре 3 (також відомі під назвами й абревіатурами PostScript Туре 3,
PS3, Т3 та Adobe Type 3).

Оформлення статті  (книги, дисертації,  автореферату дисертації) повинно
відповідати вимогам ДСТУ 3008, зокрема:

• Назва статті має розміщуватись на початку першої сторінки і  оформлю-
ватись  як  текстовий  фрагмент  із  шрифтом  більшим,  ніж  в  основному  тексті
(принаймні 24 рt); всі слова назви повинні бути оформлені єдиним шрифтом.

• Імена авторів потрібно розміщувати безпосередньо перед або під назвою
статті, обов'язково з нового рядка; шрифт має бути меншим розміру шрифту для
назви статті, але більшим, ніж в основному тексті та більшим, ніж розмір шрифту
для назв розділів/параграфів статті  (тобто 16-23 pt);  всі  імена авторів повинні
бути оформлені єдиним шрифтом.

• Імена авторів повинні відокремлюватись комами або крапками з комами.
За можливості,  не слід включати у перелік авторів їх посади,  звання та ступені.
Відомості про авторів варто публікувати окремо.

Бібліографічна частина повинна відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006,
зокрема:

• Пристатейна  бібліографія  повинна  розміщуватись  безпосередньо  після
слова "References" або "Bibliography".

• Бібліографічні посилання мають оформлюватись за одним з прийнятих у світі
форматів цитування. Приклади  доступних для автоматизованого синтаксичного
аналізу форматів бібліографічних посилань:

http://paracite.eprints.org/
http://freecite.library.brown.edu/

Тексти  (конспекти)  лекцій  та  методичні  вказівки  різного  призначення
оформлюють згідно з Рекомендаціями до складання й оформлення навчально-
методичної літератури, ЗДТУ, 2001.



Якщо певні з цих вимог неможливо виконати, рекомендується супроводжу-
вати PDF-версії повних текстів веб-сторінками анотацій, до яких включати повноцінні
комплекти метаданих Dublin Core, оскільки метадані веб-сторінки анотації мають
пріоритет перед даними синтаксичного аналізу гранок.

Зв'язок веб-сторінки з повним текстом PDF реалізується через включення до
коду веб-сторінки метатегу citation_pdf_url, який має вказувати на адресу розміщення
пов'язаної PDF-версії. Наприклад:
<meta name="citation_pdf_url"
content="http://repository.zntu.edu.ua/article/download/7823/6679"/>



Додаток Б до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Інструкція щодо заповнення елементів Дублінського ядра метаданих
(ISO 15836:2009 «Dublin Core Metadata Element Set»)

Набір елементів метаданих Dublin Core (DC) — це загальновизнаний формаль-
ний стандарт для опису елементів метаданих, яким рекомендується супроводжувати
всі веб-сторінки та веб-документи. Набір має 15 основних полів метаданих:

1. Title  (Назва) — назва або ім'я, надане ресурсу, тобто  назва ресурсу, який
представляє  веб-сторінка.  Для  наукової  статті  у  цьому  полі  зазначається  назва
статті, не джерела, у якому вона була опублікована.

Приклад:
<meta name="DC.Title" content="Cultural and Historical Essence of Irony 
in Modern Philosophy" />
<meta name="DC.Title.Alternative" xml:lang="uk" 
content="Культурноісторична визначеність іронії у сучасній філософії" />
<meta name="DC.Title.Alternative" xml:lang="ru" 
content="Культурноисторическая сущность иронии в современной 
философии" />

2. Creator (Творець) — особа, що несе первинну відповідальність за створення
змісту ресурсу, тобто особа, що має статус автора. Для різних веб-сторінок це може
бути  персона,  організація  або  служба.  У наукових  статтях  у  цьому  полі  завжди  
вказується індивідуальне ім'я автора.

Приклад:
<meta name="DC.Creator.PersonalName" content="S.M. Geiko" />
<meta name="DC.Creator.PersonalName.Alternative" xml:lang="uk" 
content="С.М. Гейко" />
<meta name="DC.Creator.PersonalName.Alternative" xml:lang="ru" 
content="С.М. Гейко" />

3. Subject (предмет/ключові слова) — ключові слова або інші категорії, які
визначають зміст. Зазвичай це поле визначається за  допомогою ключових слів,
ключових фраз  чи класифікаційних  кодів,  які  описують тему ресурсу. Ключові
слова, якими супроводжується наукова стаття.

Приклад:
<meta name="DC.Subject" xml:lang="en" content="logocentrism" /> 
<meta name="DC.Subject" xml:lang="en" content="Modernism" />
<meta name="DC.Subject" xml:lang="uk" content="логоцентризм" /> 
<meta name="DC.Subject" xml:lang="uk" content="Модернізм" />
<meta name="DC.Subject" xml:lang="ru" content="логоцентризм" /> 
<meta name="DC.Subject" xml:lang="ru" content="Модернизм" />

4. Description  (Опис)  — може бути  представлено  (при  потребі)  у  вигляді:
реферату, змісту, посилання на графічне представлення  змісту або посилання  на
інший документ, який уточнює зміст цього, чи простого текстового викладу змісту.
Для наукових статей у цьому полі вказується текст анотації.

Приклад:



<meta name="DC.Description" xml:lang="en" content="The author of article 
researches the cultural and historical essence of irony in the modern 
philosophy.  The role of irrational searches of philosophical discourse 
of modernism in the process of «irony» term explication is argumented. 
The possibility of «irony» therapeutical function execution in post 
modernistic style of philosophical research is proved." />

5. Publisher (Видавець) — особа, відповідальна за введення ресурсу в обіг. Для
різних веб-сторінок це може бути персона, організація або служба.

Приклад:
<meta name="DC.Publisher" xml:lang="uk" content="Запорізький національний
технічний університет" />

6. Contributor (Співвиконавець) — особа, яка зробила внесок у створення
змісту  ресурсу  (персона,  організація  або  служба).  Якщо  наукова  стаття  має
відомості  про спонсорів дослідження, цю інформацію прийнято подавати у  цьому
полі.

Приклад:
<meta name="DC.Contributor.Sponsor" xml:lang="uk" content="Запорізький 
національний технічний університет " />

7. Date  (Дата)  —  дата,  пов'язана  з  подією  у  життєвому  циклі  ресурсу
(видання, прийняття тощо). Зазвичай Дата асоціюється із створенням ресурсу або
моментом  надання публічного доступу до нього. Рекомендується подавати  дату у
форматі ISO 8601, тобто РРРР-ММ-ДД.

Приклад:
<meta name="DC.Date.dateSubmitted" scheme="ISO8601" content="2013-05-07"
/>
<meta name="DC.Date.issued" scheme="ISO8601" content="2013-05-07" />
<meta name="DC.Date.modified" scheme="ISO8601" content="2013-05-07" />

8. Туре (Тип ресурсу) — опис типу публікації або жанру змісту ресурсу.
Приклад:

<meta name="DC.Type" content="Text.Serial.Journal" /> 
<meta name="DC.Type.articleType" content="Research Articles" />

9. Format  (Формат)  —  опис  властивостей  фізичного  або  цифрового
представлення ресурсу. Формат може включати тип аудіовізуальної інформації (медіа-
тип),  фізичні  обсяги  ресурсу.  Поле  може  використовуватися  для  визначення
апаратного, програмного забезпечення чи іншого обладнання, потрібного для роботи з
ресурсом.

Приклад:
<meta name="DC.Format" scheme="IMT" content="application/pdf" />

10. Identifier  (Ідентифікатор ресурсу) — однозначне посилання на  ресурс у
межах  певного  визначеного  контексту, наприклад,  ідентифікатор  URI, DOI  або
номер ISBN.

Приклад:
<meta name="DC.Identifier" content="S0735272713040043" /> 



<meta name="DC.Identifier.pageNumber" content="194-200" /> 
<meta name="DC.Identifier.DOI" content="10.3103/S0735272713040043" /> 
<meta name="DC.Identifier.URI" 
content="http://radioelektronika.org/article/view/S0735272713040043" />

11. Source  (Джерело) — назва ресурсу, елементом якого є веб-сторінка чи веб-
документ, що  описується. Для сторінки веб-сайту це буде назва  сайту в  цілому,  для
типової статті — назва (а також том, номер, рік) наукового журналу.

Приклад:
<meta name="DC.Source" content="Radioelectronics and Communications 
Systems" />
<meta name="DC.Source.ISSN" content="1934-8061" />
<meta name="DC.Source.Issue" content="4" />
<meta name="DC.Source.URI" content="http://radioelektronika.org/" />
<meta name="DC.Source.Volume" content="56" />

12. Language  (Мова) — мова основного змісту ресурсу. Заповнювати  це поле
рекомендується за специфікацією  RFC  1766, тобто приводити дві літери коду
мови (стандарт ISO 639) і дві літери коду країни (стандарт ISO 3166). Наприклад,
en-uk — британська англійська, uk-ua – українська.

Приклад:
<meta name="DC.Language" scheme="ISO639-1" content="en"/>

13. Relation (Відношення) — посилання на інший споріднений ресурс.
Приклад:

<meta name="DC.Relation.References" content="V.D. Shilin and I.I. 
Oliynikov,  “Near Earth space control region,” Vozdushno-Kosmicheskaya 
Oborona, http://www.vko.ru/." />
<meta name="DC.Relation.References" content="V.S. Cherniak, Multiposition
Radar (Radio i Svyaz’, Moscow, 1993) [in Russian]." />
<meta name="DC.Relation.References" content="А.V. Sokolov (ed.), 
Questions of Promising Radars (Radiotekhnika, Moscow, 2003) [in 
Russian]." />

14. Coverage (Охоплення) — тематичне охоплення змісту ресурсу. У цьому полі
зазначаються дані про просторове місцезнаходження (назва місцевості або географічні
координати), часовий проміжок (вказівка періоду, дата або рядок дат) чи юрисдикцію
(вказівка одиниці адміністративного розподілу).

Приклад:
<meta name="DC.Coverage" scheme="ISO3166" content="UA"/>

15. Rights (Права на ресурс) — інформація безпосередньо про правові норми, що
регулюють функціонування ресурсу (текст  положення про авторські  права)  або
посилання на службу, яка надає цю інформацію, або посилання на довідку.

Приклад:
<meta name="DC.Rights" content="Authors who publish with this journal 
agree to the following terms: 1. Authors retain copyright and grant the 
journal right of first publication with the work simultaneously licensed 
under a Creative Commons Attribution License that allows others to share 
the work with an acknowledgement of the work..." />



Додаток В до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Перелік елементів Дублінського ядра метаданих,
що заповнюються українською та англійською мовами

№
з/п

Назва елемента
Ідентифікатор Кваліфікатор(и)

1 DC.Title Alternative
2 DC.Creator PersonalName.Alternative
3 DC.Creator CorporateName.Alternative
4 DC.Subject —
5 DC.Description tableOfContents
6 DC.Description Abstract
7 DC.Contributor Author.Alternative
8 DC.Contributor Advisor.Alternative
9 DC.Contributor committeeMember.Alternative



Додаток Г до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC
Дублінське ядро метаданих

для опису цифрових ресурсів (електронних документів) ЗНТУ

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

4 DC.Creator PersonalName — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора – особи, що несе 
первинну інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

5 DC.Creator PersonalName.Alternati
ve

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора іншою мовою}

6 DC.Creator PersonalName.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID автора у вигляді 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
7 DC.Subject — — uk|en|

ru|…
{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

8 DC.Subject — LCSH
MeSH
DDC
LCC

uk|en|
ru|…

{Індекс Предметної 
рубрики бібліотеки 
Конгресу США (LCSH),
Предметної медичної 
рубрики США (MeSH),
Класифікації бібліотеки 
Конгресу США (LCC),
Десяткової класифікації 
Дьюі (DDC)}

9 DC.Subject UDC UDC uk|en|
ru|…

{Індекс УДК (Універсальна 
десяткова класифікація)}

10 DC.Subject BBC BBC uk|en|
ru|…

{Індекс ББК}

11 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

12 DC.Description tableOfContents — uk|en|
ru|…

{Перелік субблоків змісту 
ресурсу}

13 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

14 DC.Publisher — — uk|en|
ru|…

{Видавець – організація 
(особа), що створила 
цифровий ресурс або орган,
відповідальний за 
публікацію, 
розповсюдження чи 
видрук}

15 DC.Publisher CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний видавець}

16 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
17 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}

18 DC.Contributor — — uk|en|
ru|…

{Співавтор – особа 
(організація чи служба), яка
зробила внесок у створення 
змісту ресурсу та несе 
відповідальність за зміст 
даного ресурсу}

19 DC.Contributor Author — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
20 DC.Contributor Author.Alternative — uk|en|

ru|…
{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора іншою мовою}

21 DC.Contributor Author.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID співавтора у вигляді
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

22 DC.Contributor Advisor — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
наукового керівника 
дисертації}

23 DC.Contributor Advisor.Alternative — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
наукового керівника 
дисертації іншою мовою}

24 DC.Contributor Advisor.ORCID ISO27729 uk|en|
ru|…

{Обліковий запис науковця:
ORCID наукового керівника
дисертації у вигляді xxxx-
xxxx-xxxx-xxxx}

25 DC.Contributor committeeMember — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
члена дисертаційного 
комітету}

26 DC.Contributor committeeMember.Alte
rnative

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
члена дисертаційного 
комітету іншою мовою}

27 DC.Contributor Editor — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
редактора}

28 DC.Contributor Illustrator — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
ілюстратора}

29 DC.Contributor Other — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
іншої особи, причетної до 
створення матеріалу 
(укладач, рецензент тощо)}

30 DC.Contributor CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний співавтор}

31 DC.Contributor Sponsor — uk|en|
ru|…

{Спонсор}

32 DC.Contributor E-mail — — {E-mail адреса}
33 DC.Contributor Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса}

34 DC.Date Accessioned ISO8601 — {Дата доступу Dspace до 
матеріалу}

35 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 
коли ресурс стане чи став 
доступним}

36 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}
37 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 

у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

38 DC.Date Modified ISO8601 — {Дата останнього внесення 
змін до ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
39 DC.Date Valid Period — {Термін (часто часовий 

діапазон) дії ресурсу}
40 DC.Type — — — {Категорія чи жанр ресурсу 

(текст, зображення, звук 
тощо)}

41 DC.Type articleType — {Тип статті}
42 DC.Type thesis.degree.departme

nt  
— uk|en|

ru|…
{Назва академічного 
відділу, що присвоює 
науковий ступінь}

43 DC.Type thesis.degree.discipline — uk|en|
ru|…

{Область вивчення}

44 DC.Type thesis.degree.grantor    — uk|en|
ru|…

{Назва установи, що 
присвоює науковий 
ступінь}

45 DC.Type thesis.degree.level — uk|en|
ru|…

{Градація ступеня, 
пов’язаного з дисертацією 
(«кандидатська»
чи «докторська»)}

46 DC.Type thesis.degree.name — uk|en|
ru|…

{Назва наукового ступеня, 
пов’язаного з дисертацією 
(доктор філософії,
кандидат гуманітарних наук
тощо)}

47 DC.Format extent — — {Розмір ресурсу}
48 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 

наприклад, application/pdf}
49 DC.Identifier — — — {Рядок або число що 

використовується для 
унікального ототожнення 
цифрового ресурсу, 
наприклад, інвентарний 
номер}

50 DC.Identifier Citation — — {Сприйнятний для людини, 
стандартний 
бібліографічний опис для 
цього матеріалу згідно 
ДСТУ/ГОСТ 7.1:2006}

51 DC.Identifier pageNumber — — {Номер сторінки чи 
діапазон сторінок}

52 DC.Identifier DOI — — {Цифровий ідентифікатор 
об'єкта (DOI)}

53 DC.Identifier ISBN — — {Міжнародний стандартний
номер книги}

54 DC.Identifier URL — — {Універсальний локатор 
ресурсу}

55 DC.Identifier URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}

56 DC.Identifier URN — — {Універсальний номер 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
57 DC.Source — — — {Назва ресурсу, елементом 

якого є документ, що 
описується}

58 DC.Source ISSN — — {Міжнародний стандартний
номер періодичного 
видання}

59 DC.Source Issue — — {Номер випуску}
60 DC.Source Volume — — {Номер тому}
61 DC.Source URI — — {Універсальний 

ідентифікатор ресурсу}
62 DC.Language — — — {Мова основного 

інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 
639 [Коди для 
представлення назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

63 DC.Relation References — uk|en|
ru|…

{Посилання на інший 
споріднений ресурс}

64 DC.Relation URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}

65 DC.Relation IsPartOf — uk|en|
ru|…

{Поточний цифровий 
ресурс є частиною іншого 
ресурсу}

66 DC.Relation HasPart — uk|en|
ru|…

{Вміщує частину іншого 
ресурсу}

67 DC.Relation IsBasedOn — uk|en|
ru|…

{Заснований на іншому 
ресурсі, характеристиці, 
перекладі і т.д.}

68 DC.Relation IsBasisFor — uk|en|
ru|…

{Є підставою для іншого  
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
69 DC.Coverage spatial — — {Просторові 

характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

70 DC.Coverage temporal — — {Часові характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

71 DC.Coverage PlaceName — uk|en|
ru|…

{Назва місцевості 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

72 DC.Rights — — uk|en|
ru|…

{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}

73 DC.Rights accessRights — uk|en|
ru|…

{Умови, що регулюють 
доступ до даного ресурсу}

74 DC.Rights URL — — {Універсальний локатор 
ресурсу, що регулює 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}

75 DC.Rights Holder — uk|en|
ru|…

{Власник авторського 
права}



Додаток Д до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC-1
Дублінське ядро метаданих

для опису авторефератів і дисертацій

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

4 DC.Creator PersonalName — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора – особи, що несе 
первинну інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

5 DC.Creator PersonalName.Alternati
ve

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора іншою мовою}

6 DC.Creator PersonalName.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID автора у вигляді 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
7 DC.Subject — — uk|en|

ru|…
{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

8 DC.Subject UDC UDC uk|en|
ru|…

{Індекс УДК (Універсальна 
десяткова класифікація)}

9 DC.Subject BBC BBC uk|en|
ru|…

{Індекс ББК}

10 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

11 DC.Description tableOfContents — uk|en|
ru|…

{Перелік субблоків змісту 
ресурсу}

12 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

13 DC.Publisher — — uk|en|
ru|…

{Видавець – організація 
(особа), що створила 
цифровий ресурс або орган,
відповідальний за 
публікацію, 
розповсюдження чи 
видрук}

14 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
15 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}

16 DC.Contributor Advisor — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
наукового керівника 
дисертації}

17 DC.Contributor Advisor.Alternative — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
наукового керівника 
дисертації іншою мовою}

18 DC.Contributor Advisor.ORCID ISO27729 uk|en|
ru|…

{Обліковий запис науковця:
ORCID наукового керівника
дисертації у вигляді xxxx-
xxxx-xxxx-xxxx}

19 DC.Contributor committeeMember — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
члена дисертаційного 
комітету}

20 DC.Contributor committeeMember.Alte
rnative

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
члена дисертаційного 
комітету іншою мовою}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
21 DC.Contributor Other — uk|en|

ru|…
{Прізвище, Ім'я По батькові
іншої особи, причетної до 
створення матеріалу 
(укладач, рецензент тощо)}

22 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 
коли ресурс стане чи став 
доступним}

23 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}
24 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 

у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

25 DC.Type — — — {Категорія чи жанр ресурсу 
(текст, зображення, звук 
тощо)}

26 DC.Type thesis.degree.departme
nt  

— uk|en|
ru|…

{Назва академічного 
відділу, що присвоює 
науковий ступінь}

27 DC.Type thesis.degree.discipline — uk|en|
ru|…

{Область вивчення}

28 DC.Type thesis.degree.grantor    — uk|en|
ru|…

{Назва установи, що 
присвоює науковий 
ступінь}

29 DC.Type thesis.degree.level — uk|en|
ru|…

{Градація ступеня, 
пов’язаного з дисертацією 
(«кандидатська»
чи «докторська»)}

30 DC.Type thesis.degree.name — uk|en|
ru|…

{Назва наукового ступеня, 
пов’язаного з дисертацією 
(доктор філософії,
кандидат гуманітарних наук
тощо)}

31 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 
наприклад, application/pdf}

32 DC.Identifier Citation — — {Сприйнятний для людини, 
стандартний 
бібліографічний опис для 
цього матеріалу згідно 
ДСТУ/ГОСТ 7.1:2006}

33 DC.Identifier DOI — — {Цифровий ідентифікатор 
об'єкта (DOI)}

34 DC.Identifier URL — — {Універсальний локатор 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
35 DC.Language — — — {Мова основного 

інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 
639 [Коди для 
представлення назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

36 DC.Relation References — uk|en|
ru|…

{Посилання на інший 
споріднений ресурс}

37 DC.Relation URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}

38 DC.Relation IsPartOf — uk|en|
ru|…

{Поточний цифровий 
ресурс є частиною іншого 
ресурсу}

39 DC.Relation HasPart — uk|en|
ru|…

{Вміщує частину іншого 
ресурсу}

40 DC.Relation IsBasedOn — uk|en|
ru|…

{Заснований на іншому 
ресурсі, характеристиці, 
перекладі і т.д.}

41 DC.Relation IsBasisFor — uk|en|
ru|…

{Є підставою для іншого  
ресурсу}

42 DC.Coverage spatial — — {Просторові 
характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

43 DC.Coverage temporal — — {Часові характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

44 DC.Coverage PlaceName — uk|en|
ru|…

{Назва місцевості 
інтелектуального змісту 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
45 DC.Rights — — uk|en|

ru|…
{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}



Додаток Е до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC-2
Дублінське ядро метаданих

для опису  наукових статей і тез доповідей на конференціях

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

4 DC.Creator PersonalName — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора – особи, що несе 
первинну інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

5 DC.Creator PersonalName.Alternati
ve

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора іншою мовою}

6 DC.Creator PersonalName.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID автора у вигляді 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
7 DC.Subject — — uk|en|

ru|…
{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

8 DC.Subject UDC UDC uk|en|
ru|…

{Індекс УДК (Універсальна 
десяткова класифікація)}

9 DC.Subject BBC BBC uk|en|
ru|…

{Індекс ББК}

10 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

11 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

12 DC.Publisher — — uk|en|
ru|…

{Видавець – організація 
(особа), що створила 
цифровий ресурс або орган,
відповідальний за 
публікацію, 
розповсюдження чи 
видрук}

13 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
14 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}

15 DC.Contributor Author — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора}

16 DC.Contributor Author.Alternative — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора іншою мовою}

17 DC.Contributor Author.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID співавтора у вигляді
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

18 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 
коли ресурс стане чи став 
доступним}

19 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}



№
з/п

Назва елемента Схема Мова Значення елемента

20 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 
у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

21 DC.Type — — — {Категорія чи жанр ресурсу 
(текст, зображення, звук 
тощо)}

22 DC.Type articleType — {Тип статті}
23 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 

наприклад, application/pdf}
24 DC.Identifier Citation — — {Сприйнятний для людини, 

стандартний 
бібліографічний опис для 
цього матеріалу згідно 
ДСТУ/ГОСТ 7.1:2006}

25 DC.Identifier pageNumber — — {Номер сторінки чи 
діапазон сторінок}

26 DC.Identifier DOI — — {Цифровий ідентифікатор 
об'єкта (DOI)}

27 DC.Identifier URL — — {Універсальний локатор 
ресурсу}

28 DC.Source — — — {Назва ресурсу, елементом 
якого є документ, що 
описується}

29 DC.Source ISSN — — {Міжнародний стандартний
номер періодичного 
видання}

30 DC.Source Issue — — {Номер випуску}
31 DC.Source Volume — — {Номер тому}
32 DC.Source URI — — {Універсальний 

ідентифікатор ресурсу}



№
з/п

Назва елемента Схема Мова Значення елемента

33 DC.Language — — — {Мова основного 
інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 
639 [Коди для 
представлення назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

34 DC.Relation References — uk|en|
ru|…

{Посилання на інший 
споріднений ресурс}

35 DC.Relation URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}

36 DC.Relation IsPartOf — uk|en|
ru|…

{Поточний цифровий 
ресурс є частиною іншого 
ресурсу}

37 DC.Relation HasPart — uk|en|
ru|…

{Вміщує частину іншого 
ресурсу}

38 DC.Relation IsBasedOn — uk|en|
ru|…

{Заснований на іншому 
ресурсі, характеристиці, 
перекладі і т.д.}

39 DC.Relation IsBasisFor — uk|en|
ru|…

{Є підставою для іншого  
ресурсу}

40 DC.Coverage spatial — — {Просторові 
характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

41 DC.Coverage temporal — — {Часові характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

42 DC.Coverage PlaceName — uk|en|
ru|…

{Назва місцевості 
інтелектуального змісту 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента Схема Мова Значення елемента

43 DC.Rights — — uk|en|
ru|…

{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}



Додаток Є до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC-3
Дублінське ядро метаданих

для опису монографій, підручників і навчальних посібників

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

4 DC.Creator PersonalName — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора – особи, що несе 
первинну інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

5 DC.Creator PersonalName.Alternati
ve

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора іншою мовою}

6 DC.Creator PersonalName.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID автора у вигляді 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
7 DC.Subject — — uk|en|

ru|…
{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

8 DC.Subject — LCSH
MeSH
DDC
LCC

uk|en|
ru|…

{Індекс Предметної 
рубрики бібліотеки 
Конгресу США (LCSH),
Предметної медичної 
рубрики США (MeSH),
Класифікації бібліотеки 
Конгресу США (LCC),
Десяткової класифікації 
Дьюі (DDC)}

9 DC.Subject UDC UDC uk|en|
ru|…

{Індекс УДК (Універсальна 
десяткова класифікація)}

10 DC.Subject BBC BBC uk|en|
ru|…

{Індекс ББК}

11 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

12 DC.Description tableOfContents — uk|en|
ru|…

{Перелік субблоків змісту 
ресурсу}

13 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

14 DC.Publisher — — uk|en|
ru|…

{Видавець – організація 
(особа), що створила 
цифровий ресурс або орган,
відповідальний за 
публікацію, 
розповсюдження чи 
видрук}

15 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
16 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}

17 DC.Contributor Author — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора}

18 DC.Contributor Author.Alternative — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора іншою мовою}

19 DC.Contributor Author.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID співавтора у вигляді
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

20 DC.Contributor Editor — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
редактора}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
21 DC.Contributor Illustrator — uk|en|

ru|…
{Прізвище, Ім'я По батькові
ілюстратора}

22 DC.Contributor Other — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
іншої особи, причетної до 
створення матеріалу 
(укладач, рецензент тощо)}

23 DC.Contributor CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний співавтор}

24 DC.Contributor Sponsor — uk|en|
ru|…

{Спонсор}

25 DC.Contributor E-mail — — {E-mail адреса}
26 DC.Contributor Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса}

27 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 
коли ресурс стане чи став 
доступним}

28 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}
29 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 

у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

30 DC.Type — — — {Категорія чи жанр ресурсу 
(текст, зображення, звук 
тощо)}

31 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 
наприклад, application/pdf}

32 DC.Identifier Citation — — {Сприйнятний для людини, 
стандартний 
бібліографічний опис для 
цього матеріалу згідно 
ДСТУ/ГОСТ 7.1:2006}

33 DC.Identifier DOI — — {Цифровий ідентифікатор 
об'єкта (DOI)}

34 DC.Identifier ISBN — — {Міжнародний стандартний
номер книги}

35 DC.Identifier URL — — {Універсальний локатор 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
36 DC.Language — — — {Мова основного 

інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 
639 [Коди для 
представлення назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

37 DC.Relation References — uk|en|
ru|…

{Посилання на інший 
споріднений ресурс}

38 DC.Relation URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}

39 DC.Relation IsPartOf — uk|en|
ru|…

{Поточний цифровий 
ресурс є частиною іншого 
ресурсу}

40 DC.Relation HasPart — uk|en|
ru|…

{Вміщує частину іншого 
ресурсу}

41 DC.Relation IsBasedOn — uk|en|
ru|…

{Заснований на іншому 
ресурсі, характеристиці, 
перекладі і т.д.}

42 DC.Relation IsBasisFor — uk|en|
ru|…

{Є підставою для іншого  
ресурсу}

43 DC.Coverage spatial — — {Просторові 
характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

44 DC.Coverage temporal — — {Часові характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

45 DC.Coverage PlaceName — uk|en|
ru|…

{Назва місцевості 
інтелектуального змісту 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
46 DC.Rights — — uk|en|

ru|…
{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}



Додаток Ж до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC-4
Дублінське ядро метаданих

для опису методичних вказівок і конспектів лекцій

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

4 DC.Creator PersonalName — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора – особи, що несе 
первинну інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки 
для зібраних метаданих)}

5 DC.Creator PersonalName.Alternati
ve

— uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
автора іншою мовою}

6 DC.Creator PersonalName.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID автора у вигляді 
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
7 DC.Subject — — uk|en|

ru|…
{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

8 DC.Subject UDC UDC uk|en|
ru|…

{Індекс УДК (Універсальна 
десяткова класифікація)}

9 DC.Subject BBC BBC uk|en|
ru|…

{Індекс ББК}

10 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

11 DC.Description tableOfContents — uk|en|
ru|…

{Перелік субблоків змісту 
ресурсу}

12 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

13 DC.Publisher — — uk|en|
ru|…

{Видавець – організація 
(особа), що створила 
цифровий ресурс або орган,
відповідальний за 
публікацію, 
розповсюдження чи 
видрук}

14 DC.Publisher CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний видавець}

15 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
16 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}

17 DC.Contributor — — uk|en|
ru|…

{Співавтор – особа 
(організація чи служба), яка
зробила внесок у створення 
змісту ресурсу та несе 
відповідальність за зміст 
даного ресурсу}

18 DC.Contributor Author — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора}

19 DC.Contributor Author.Alternative — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
співавтора іншою мовою}

20 DC.Contributor Author.ORCID ISO27729 — {Обліковий запис науковця:
ORCID співавтора у вигляді
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

21 DC.Contributor Other — uk|en|
ru|…

{Прізвище, Ім'я По батькові
іншої особи, причетної до 
створення матеріалу 
(укладач, рецензент тощо)}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
22 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 

коли ресурс стане чи став 
доступним}

23 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}
24 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 

у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

25 DC.Type — — — {Категорія чи жанр ресурсу 
(текст, зображення, звук 
тощо)}

26 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 
наприклад, application/pdf}

27 DC.Identifier Citation — — {Сприйнятний для людини, 
стандартний 
бібліографічний опис для 
цього матеріалу згідно 
ДСТУ/ГОСТ 7.1:2006}

28 DC.Language — — — {Мова основного 
інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 
639 [Коди для 
представлення назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

29 DC.Relation References — uk|en|
ru|…

{Посилання на інший 
споріднений ресурс}

30 DC.Relation URI — — {Універсальний 
ідентифікатор ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
31 DC.Relation IsPartOf — uk|en|

ru|…
{Поточний цифровий 
ресурс є частиною іншого 
ресурсу}

32 DC.Relation HasPart — uk|en|
ru|…

{Вміщує частину іншого 
ресурсу}

33 DC.Relation IsBasedOn — uk|en|
ru|…

{Заснований на іншому 
ресурсі, характеристиці, 
перекладі і т.д.}

34 DC.Relation IsBasisFor — uk|en|
ru|…

{Є підставою для іншого  
ресурсу}

35 DC.Rights — — uk|en|
ru|…

{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}



Додаток З до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Процедура оприлюднення акредитаційних документів кафедр
на офіційному сайті ЗНТУ

1. Підготуйте  PDF-файл  з  електронною  версією  документа  згідно
Методичних  рекомендацій  щодо  верстки  pdf-файлів  з  дотриманням  вимог
синтаксичного аналізу гранок кроулерами пошукових систем, зокрема:

• розмір файлу має бути меншим 5 Мбайт;

• повна версія документа повинна бути оформлена єдиним файлом;

• PDF-файл  має  бути  доступним  для  індексації  тексту  (це  можна
перевірити за допомогою інструменту "Пошук" Adobe Reader);

• усі  підписи  та  печатки  мають  бути  в  документі  у  графічному
вигляді.

2. Підготуйте  супровідний  DOC-файл  (назва  файлу  має  розпочинатися
префіксом  'DC-'),  який  містить  заповнену  форму  метаданих  Дублінського
ядра для акредитаційних документів (Форма DC-5).

Примітка:

а) оформлення  бібліографічного  опису  Дублінського  ядра
метаданих  полягає  у  заповненні  крайнього  правого  стовпчика  відповідної
форми  DC  для  кожного  електронного  документа  (зверніть  увагу  на  перелік
елементів,  які  треба  заповнювати,  крім  української,  також  англійською
мовою, а саме: DC.Title, DC.Creator, DC.Subject, DC.Description).

б) відповідальність  за  консультації  щодо  підготовки  PDF-файлів  і
заповнення  метаданих  Дублінського  ядра  (форм  DC)  покладено  на
інженера-програміста  1  категорії  ЦІІТЗНП,  доцента  кафедри  радіотехніки
та  телекомунікацій  Морщавку  Сергія  Володимировича
(<svmorsh@zntu.edu.ua>, <svmorsh@yahoo.com>, т. 7643281, 7698431).

3. Внесіть  електронний  документ  до  електронного  інституційного
репозитарію  (ЕІР)  ЗНТУ  [http://eir.zntu.edu.ua]  за  допомогою
відповідальних  працівників  бібліотеки  (ауд.250:  Коваленко  Олена
Валентинівна, Колесніков Михайло Васильович).

4. Надайте  гіперпосилання  на  завантажений  до  репозитарію  документ
Мінзак  Наталії  Вікторівні  (приймальня  проректора  з  НПР  та  ППР  Пізи
Д.М.,  ауд.  360-А,  <dpiza@zntu.edu.ua>)  для  розміщення  на  веб-сторінці
«Акредитація та ліцензія» (http://zntu.edu.ua/akreditaciya-ta-licenziya).



Додаток І до наказу № 261 від 26 квітня 2016 р.

Форма DC-5
Дублінське ядро метаданих

для опису публічних цифрових ресурсів електронного документообігу,
що стосуються навчально-організаційної діяльності ЗНТУ

№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
1 DC.Title — — uk|en|

ru|…
{Назва або ім’я цифрового 
ресурсу, надане йому 
створювачем чи видавцем 
цифрового ресурсу. Якщо 
назва відсутня, надайте її у 
вигляді визначальної фрази 
чи назви для даного 
ресурсу}

2 DC.Title Alternative — uk|en|
ru|…

{Альтернативна назва – 
відмінна (чи замінююча) 
форма основної назви, що 
міститься у матеріалі, 
наприклад, абревіатура чи 
переклад}

3 DC.Creator CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний автор, що 
несе первинну 
інтелектуальну 
відповідальність у 
створенні інтелектуального 
змісту ресурсу (не 
використовується тільки для
зібраних метаданих)}

4 DC.Subject — — uk|en|
ru|…

{Ключові слова чи фрази, 
що описують тему (теми) 
ресурсу. Найкраща 
практика — використання 
найбільш істотних або 
унікальних слів із 
вживанням найбільш 
загальних значень, якщо це 
можливо}

5 DC.Description — — uk|en|
ru|…

{Вмістилище будь-якого 
текстового опису, не 
визначеного 
кваліфікаторами}

6 DC.Description Abstract — uk|en|
ru|…

{Короткий виклад змісту 
ресурсу (анотація)}

7 DC.Publisher CorporateName — uk|en|
ru|…

{Колективний видавець}

8 DC.Publisher E-mail — — {E-mail адреса видавця}
9 DC.Publisher Address — uk|en|

ru|…
{Поштова адреса видавця}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
10 DC.Date Accessioned ISO8601 — {Дата доступу Dspace до 

матеріалу}
11 DC.Date Available ISO8601 — {Дата чи часовий діапазон, 

коли ресурс стане чи став 
доступним}

12 DC.Date Created ISO8601 — {Дата створення ресурсу}
13 DC.Date Issued ISO8601 — {Дата формального виходу 

у світ (наприклад, 
публікації/випуску або 
розповсюдження) ресурсу}

14 DC.Type articleType — {Тип статті}
15 DC.Format — IMT — {Формат файла медіа-типу, 

наприклад, application/pdf}
16 DC.Identifier URL — — {Універсальний локатор 

ресурсу}
17 DC.Identifier URI — — {Універсальний 

ідентифікатор ресурсу}
18 DC.Identifier URN — — {Універсальний номер 

ресурсу}
19 DC.Source — — — {Назва ресурсу, елементом якого

є документ, що описується}
20 DC.Language — — — {Мова основного 

інтелектуального змісту 
ресурсу. Рекомендується 
заповнювати за 
специфікацією RFC 1766 
[Теги для ідентифікації 
мови], яка включає
дволітерний код мови 
(взятий зі стандарту ISO 639
[Коди для представлення 
назв мов]),
за яким через дефіс слідує 
(при потребі) дволітерний 
код країни (взятий зі 
стандарту ISO 3166 [Коди 
для представлення назв 
країн]), наприклад, "en" – 
для англійської, "de" – для 
німецької, "fr" – для 
французької, "uk" або "uk-
ua" – для української, "en-
uk" – для англійської, 
використовуваної у 
Великобританії, "ru-ua" – 
для російської, 
використовуваної в Україні}

21 DC.Coverage temporal — — {Часові характеристики 
інтелектуального змісту 
ресурсу}



№
з/п

Назва елемента
Схема Мова Значення елемента

Ідентифікатор Кваліфікатор(и)
22 DC.Coverage PlaceName — uk|en|

ru|…
{Назва місцевості 
інтелектуального змісту 
ресурсу}

23 DC.Rights — — uk|en|
ru|…

{Умови, що регулюють 
використання та 
відтворення даного 
ресурсу}

24 DC.Rights Holder — uk|en|
ru|…

{Власник авторського 
права}


